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 یاستفاده در سطوح مبلمان چوب

 3علیرضا عشوری، *2فاطمه زهرا میرخاندوزی، 1محمد غفرانی

 

 .چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهرانیار، گروه صنایع دانش -1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران -*2

 .های علمی و صنعتی ایران، تهرانهای شیمیایی، سازمان پژوهشدانشیار، پژوهشکده فناوری-3

 چکیده

هدف اصلی از این مطالعه بررسی تاثیر خارج کردن مواد استخراجی گونه آزاد بر مقاومت چسبندگی پوشش نیم پلی استر و 

ها با استفاده از ها با استفاده از سه نوع حالل آب، اتانول و استون خارج گردید. نمونهبه همین منظور مواد استخراجی نمونه. اورتان بودپلی

ها اعمال شدند. کش به طور مجزا بر سطح نمونههای مورد نظر با استفاده از فیلمدرجه پرداخت شدند. سپس پوشش 180و  120سنباده 

ها دارد. به درصد بر بهبود چسبندگی پوشش 95داری در سطح آماری ها تاثیر معنینتایج نشان داد که خارج کردن مواد استخراجی از نمونه

ها منجر به بهبود ترشوندگی و مقاومت به چسبندگی شد. به طور کلی بیشترین مقدار د استخراجی در نمونهطوری که کاهش مقدار موا

مقاومت چسبندگی مربوط به نمونه پوشش داده شده با شفاف پوشه پلی اورتان که مواد استخراجی آن با استفاده از حالل استون خارج شده 

 بود، است.

 .اورتان، شفاف پوشه نیم پلی استر، خواص فیزیکی پوشششفاف پوشه پلیواژگان کلیدی: مواد استخراجی، 
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 مقدمه

ها برای پوشهباشند که نگهداری آنها بدون پوشش خصوصا از نوع شفافمحصوالت چوبی امروزه به قدری دارای ارزش افزوده می      
های رنگی شفاف یکی از عوامل جوی و جذب آب، استفاده از پوششارائه زیبایی کار، اجتناب ناپذیر است. برای حفاظت چوب در برابر 

ی چوبی بر (. در مطالعات انجام شده راجع به تأثیر نوع گونه1389هاست )هادی غالمیان و همکاران، مؤثرترین و پرکاربردترین روش
ات شیمیایی و مواد استخراجی )کیجین و مانند سختی، ساختار سلولی، ترکیب :مقاومت چسبندگی، فاکتورهای مؤثر زیادی مطرح هستند

به سهولت  باشد وها به دیواره سلول قوی نمی(. مواد استخراجی به صورت ذخیره شده در حفرات سلولی بوده و اتصال آن2008آکجون، 
هستند. گرادیان ها از طریق پراکنش و به صورت ماده فرار یا به صورت محلول در حالل شوند. حرکت آنحرکت کرده و جا به جا می

شوند. کند. مواد استخراجی موادی هستند که با استفاده از حالل از چوب جدا میحرارتی و رطوبت، حرکت مواد استخراجی را تقویت می
ست، ولی رغم اینکه مقدار مواد استخراجی کم اباشند. علیهای آلی )الکل، استن، بنزن، اتر و...( میها شامل آب )گرم یا سرد( و حاللحالل

و نفوذپذیری اثر pH گذارند. مواد استخراجی از طریق های اتصال تأثیر میگیری حلقهاثر مهمی بر چسبندگی چوب داشته و در شکل
(. هنگامی که یک سطح چوبی رنگ 1389گذارند. مواد استخراجی منشا مشکالت زیادی در چسبندگی هستند. )سید احمد میرشکرایی، می

 و های متداول را به تاخیر بیاندازند. غفرانیباشد، مواد استخراجی ممکن است در رنگ یا چسب حل شوند و واکنش شده یا چسب خورده
استون به این نتیجه دست  و فوری تینر با پسته و عناب چرب هایچوب سطح زدایی چربی و سازیآماده در بررسی تأثیر (1392) خجسته

 افزایش را چوب سطح به پوشش چسبندگی مقاومت توانمی استون با چرب هایچوب سطح زدایی چربی و مناسب سازیآماده با که یافتند
شود. نفوذ شده، می استفاده هاآن ساخت در چرب هایچوب از که معرق و منبت مانند هنری آثار عمر و کیفیت منجر به افزایش که داد

های چوبی است. با افزایش نفوذ پوشش به سطح چوب مقاومت چسبندگی نمونهپوشش به سطح چوب از عوامل موثر بر چسبندگی سطح 
توانند های سطحی در چوب، از نفوذ پوشش جلوگیری کرده و مییابد. مواد استخراجی از طریق کاهش ترشوندگی الیهنیز افزایش می

یر خارج کردن مواد استخراجی از گونه آزاد بر خواص هدف از این پژوهش بررسی تأث (.1386چسبندگی را تحت تأثیر قرار دهند )لتیباری، 
 باشد.چسبندگی دو نوع شفاف پوشه می

 بخش تجربی -2

 مواد 2-1

بود که شامل بخش چوب برون و چوب   Zelkova carpinifolia))نمونه چوبی مورد استفاده در این مطالعه از گونه آزاد 

 مطالعه اتانول، این در استفاده مورد های باشد. آزاد درختی پهن برگ دارای بافتی با دانسیته باال و تخلل کم است. حاللدرون می

 واقع در آب در محلول پایین مولکولی وزن با هایکربوهیدرات و تانن استخراج به قادر حالل، یک عنوان به آب بودند. آب و استون

 ها،واکس ها،ها، رزینچربی چرب،  اسیدهای حالل مناسبی برای حل کردن اتانول و استون  همچنین باشد.می چوب سلولی دیواره

 برای شده استفاده های پوشه شفاف. (Hon,. and Shiraishi   2001,باشند)می سلولی دیواره در موجود فیتوسترول و هاترپن

بر پایه رزین پلی اورتان است.  پلی اورتان نیم پلی استر بر پایه رزین آلکید و های دو جزئی پوشه ها، شفاف نمونه سطح دهی پوشش

     آورده شده است. 1ها در جدول شماره مشخصات فنی پوشش

 هامشخصات فنی شفاف پوشه-1جدول 

 (%)درصد مواد جامد g/cm)3(دانسیته pH نوع پوشش

 58/26 95/0 9/2 سیلر
 68/37 96/0 8/3 نیم پلی استر
 25 20/1 5/4 پلی اورتان
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 هاروش تیمار نمونه 2-2

گونه چوبی به صورت گرده بینه از نواحی جنگلی استان گلستان تهیه شد. سپس به صورت الوار بریده و به منظور خشک شدن       
هایی با ابعاد درصد، نمونه 10الوارها به مقدار کمتر از یکنواخت در کوره چوب خشک کنی قرار داده شد. پس از رسیدن رطوبت 

 ها تهیه شد.میلیمتر از آن 200×100×25

 خارج نمودن مواد استخراجی چوب2-2-1

های چوبی، قطعات چوب درون و چوب برون بر اساس استانداردهای زیر به طور مجزا تیمار برای خارج نمودن مواد استخراجی نمونه   
 شدند.

)استن یا  حالل حاوی بالن روی را سوکسوله. دهیممی قرار سوکسوله در را کارتوش و ریخته کارتوش داخل را خشک چوب آرد مگر 5   
 T204 cm-97 استاندارد طبق عملیات تا داده قرار هیتر روی حاصل مجموعه. گیردمی قرار مبرد آن روی بر و داده اتانول( قرار

TAPPI(1997) رابط لوله طریق از و شودمی تبخیر بالن داخل آلی حالل مدت این طول در. شود انجام ساعت 5-4 زمان مدت در 
 چوب آرد درون استخراجی مواد ترتیب بدین. شودمی ریخته کارتوش در موجود چوب آرد روی بر مبرد توسط شدن سرد از پس سوکسوله

 حالل همراه به استخراجی مواد مقداری تخلیه هر در ترتیب بدین و گیردمی صورت تخلیه سوکسوله مخزن شدن پر از پس. شوندمی حل
می قرار باز فضای در ساخته خارج کارتوش از را استخراجی مواد بدون چوب آرد پایان در. شودمی ریخته بالن داخل و خارج چوب آرد از

 .شد داده قرار گراد سانتی درجه 103±2 دمای با اتو در ساعت 24 مدت به شدن خشک برای چوب آرد. شود تبخیر آن آلیحالل  تا دهند

 درجه 100 حدود دمای با ساعت 1 مدت به و ریخته بشر درون مقطر آب سی سی 1000با  همراه را نظر مورد یگونه چوب آرد گرم 5
 صافی کاغذ روی مانده باقی چوب آرد و کرده صاف صافی، کاغذ وسیله به را بشر داخل آب ساعت یک از پس. شد داده حرارت گراد سانتی

 قرار اتو در گراد سانتی درجه 103±2 دمای با ساعت 24 شدن خشک منظور به چوب آرد. شد داده شستشو مقطر آب سی سی 500 با را
 .گرفت

 
 سازی سطح آماده 2-2-2

سازی های ناشی از مرحله ماشین کاری آمادهها برای یکنواخت شدن و رفع ناهمواریقبل از انجام عملیات پوشش دهی، سطح نمونه 
انجام شد. عملیات سنباده زنی در راستای الیاف چوب  180و  120های برقی با درجه -گردید. این کار توسط دستگاه سنباده لرزان دستی

 انجام شد. 

 پوشش دهی 2-2-3

متر بود. ضخامت استفاده شده برای پوشش دهی میلی 200×100×20ها ها از فیلم کش استفاده شد. ابعاد این نمونهبرای پوشش دهی نمونه
رقیق شدند. ابتدا از پوشش سیلر به عنوان پرکننده  10000ها به وسیله تینر فوری میکرون بود. قبل از اعمال، پوشش 100با فیلم کش 

ها اعمال شد. سپس استر و پلی اورتان به طور جداگانه بر سطح نمونهها استفاده شد. سپس پوشش نهایی نیم پلیذ در سطح نمونهمناف
های رنگ شده برای خشک شدن رنگ در محیط آزمایشگاه قرار داده شدند. شرایط رنگ کاری برای هر دو نوع پوشش یکنواخت در نمونه

 رکیب بندی تیمارهای مورد بررسی ارائه شده است.ت -2نظر گرفته شد. در جدول
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 ترکیب بندی تیمارهای مورد بررسی -2جدول 

 عوامل متغیر

 تعداد تکرار نوع پوشش نوع حالل

 شاهد
 6 نیم پلی استر

 6 پلی اورتان

 استون
 6 نیم پلی استر

 6 پلی اورتان

 الکل
 6 نیم پلی استر

 6 پلی اورتان

 آب
استرنیم پلی   6 

 6 پلی اورتان

 

 گیری مقاومت به چسبندگی پوششاندازه 2-3

هفته در فضای آزمایشگاه قرار گرفتند. سپس  2های پوشش داده شده قبل از انجام آزمون مقاومت به چسبندگی به مدت نمونه   
های پوشش داده اپوکسی دوجزئی روی سطح نمونهمیلیمتر و به وسیله چسب  20ای )دالی( از جنس آلومینیوم با قطر هایی استوانهقطعه

تعیین شد.  ASTM D 45-41( 2000گرم بر متر مربع بر طبق استاندارد ) 150±1شده، چسبانده شد. نسبت چسب استفاده شده 
مگاپاسکال  3/0ها با سرعت کشش ساعت برای خشک شدن در محیط قرار گرفتند. میزان مقاومت به چسبندگی نمونه 24ها به مدت نمونه

ها اندازه گیری شد. جدا شدن فیلم رنگ از اطراف دالی Posi Test AT+بر ثانیه به وسیله دستگاه تست مقاومت چسبندگی اتوماتیک 
 نشان داده شده است. 1ی انجام آزمون مقاومت به چسبندگی در شکله گرد بر انجام شد. نحوهبه وسیله مت

 

 

 

 

 

 

 ی انجام آزمون مقاومت چسبندگیو )ب( نحوه طریقه قرار گرفتن دالی در محل مخصوص دستگاه)الف(  -1شکل 

 
 تحلیل آماری 2-6

 الف) )ب
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مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر، نتایج با  SPSSنتایج بدست آمده با نرم افزار آماری   
 درصد بررسی شد. 95استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سطح اطمینان  

 بحث و نتایج-3

. نتایج حاصل از ( انجام شد (ANOVAتحلیل واریانساز آزمون با استفاده بررسی اثر عوامل متغیر بر مقاومت چسبندگی پوشش،     
آورده شده است. با توجه به  2در جدول گونه آزاد تجزیه و تحلیل آماری اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر مقاومت چسبندگی پوشش 

درصد معنی دار بوده  95 بر مقاومت چسبندگی در سطح اطمینان محل برشو نوع شفاف پوشه  ،حاللنوع مستقل سه عامل اثر جدول 
بر مقاومت  برش محل× شفاف پوشه × حاللنوع شفاف پوشه و ×  نوع حاللو  برش محل× نوع حالل تاثیر متقابل عوامل  .است

شفاف پوشه بر مقاومت چسبندگی معنی دار نبوده × درصد معنی دار بوده است اما تاثیر متقابل عوامل حالل 95چسبندگی در سطح اطمینان 
 است.

تحلیل واریانس چند گانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر برمقاومت چسبندگی پوشش گونه آزاد -2جدول  

 F Sig میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی عوامل متغیر
 000/0* 13.655 9.835 9.835 1 برش محل

 000.0* 219.924 158.4 158.4 1 شفاف پوشه

 000.0* 10.177 7.33 21.989 3 حالل

 046.0* 4.132 2.976 2.976 1 شفاف پوشه×برشمحل 

 000.0* 9.920 7.145 212.434 3 حالل×برشمحل 

 ns 193.0 1.62 1.176 3.501 3 حالل×شفاف پوشه

 000.0* 9.353 6.737 20.21 3 حالل×شفاف پوشه×برش محل

 دارعدم تفاوت معنی nsدرصد     95** تفاوت معنی دار در سطح اطمینان 

 
 برش، نوع پوشش رنگی و نوع حالل گونه آزادمحل نتایج مقایسه اثر مستقل -2جدول 

 گروه بندی دانکن انحراف معیار (MPa)مقاومت چسبندگی سطوح متغیر عوامل متغیر

 A 68/0 02/8 درون برش محل

 A 85/0 28/8 برون

 B 90/0 77/6 نیم پلی استر -سیلر نوع پوشش رنگی

 A 84/0 52/9 پلی یورتان

 

 
 نوع حالل

 A 78/0 19/9 استون

 A 54/0 11/9 اتانول

 B 56/0 52/8 آب

 C 72/0 93/7 شاهد

 

 برش بر مقاومت چسبندگی گونه آزاد محل اثر متقابل نوع رنگ، حالل و 3-1

های دهد. در هر دو بخش چوب نمونهاثر متقابل نوع رنگ، حالل و محل برش بر مقاومت چسبندگی در گونه آزاد را نشان می 3نمودار     

های درون چوب آزاد پوشش داده شاهد کمترین مقدار مقاومت چسبندگی را داشتند. بیشترین مقدار مقاومت به چسبندگی مربوط به نمونه

گونه های دارای جرم مخصوص باال، پلی اورتان که مواد استخراجی آن بوسیله حالل آب خارج شدند، بود.  شده با استفاده از شفاف پوشه

چسبندگی بین الیاف و مقاومت باالتری نیز دارند و در طی فرآیند کشش در اندازه گیری مقاومت چسبندگی، مقاومت بیشتری در مقابل 

گونه های با جرم مخصوص کم به دلیل پیوستگی و چسبندگی پایین بین  ی شود. اما درنیروی وارده تحمل کرده، شکست در آنها ایجاد نم
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 الیاف، تحمل نیروی کمتری داشته، به راحتی شکست در آنها ایجاد و در بسیاری موارد همراه با پوشش از سطح چوب جدا می شود. بنابراین

 چوب سطح به چسبندگی پوشش کاهش بر زیادی تاثیر انندمی تو ضعیف سطحی الیه های چسبندگی پوشش، مقاومت آزمودن هنگام

نمودن  یاستون و آب گرم در عار یها( نشان داد که استفاده از حالل1394و همکاران ) یغفران یبررس جینتا. (1386)لتیباری باشند داشته

که  یصنوبر و بلوط دارد. به نحو یهاشاهد در گونه یهانسبت به نمونه یبر بهبود مقاومت چسبندگ یمثبت ریچوب تأث یمواد استخراج

 صنوبر و بلوط نسبت به حالل آب دارد. یهاگونه ینمودن مواد استخراج یرا در عار ریتأث نیشتریب یحالل آل کیحالل استون به عنوان 

نگی دریافتند که پوشش پلی اورتان های ر( در بررسی خود پیرامون تأثیر رطوبت چوب بر میزان چسبندگی پوشش2009سونمز و همکاران )

 های نیتروسلولزی مقاومت چسبندگی بیشتری دارد. در مقایسه با پوشش

 

 گونه آزادبر مقاومت چسبندگی برش  محلنوع رنگ، حالل و اثر متقابل  -3نمودار

رود که مواد استخراجی گرم باعث تورم دیواره سلولی شده و انتظار میهای آلی بیش از آب نیز نشان داد که حالل 1990الکس در سال    
نیز بیان نمود که استون قادر است اسیدهای چرب، چربیها، رزینها، واکسها، ترپنها و فیتوسترولها را از ( 1999)آنون . را از چوب خارج نماید

های حاصل از آزمون زاویه تماس قطره نشان داد که خارج کردن مواد استخراجی . نتایج تحلیل آماری دادهدیواره سلولی استخراج نماید
ها داشت که در ها تأثیر مثبتی بر بهبود ترشوندگی داشته است. در این بین حالل استون اثر بیشتری در کاهش مواد استخراجی نمونهنمونه

لذا عمل خارج کردن مواد استخراجی سبب بهبود خاصیت چسبندگی با حالل استون بهتر بود.  های استخراج شدهپی آن ترشوندگی نمونه
شود که خود افزایش سطح تماس و اتصال بیشتر شود و این بدلیل باز شدن راه نفوذ و جذب مواد پوشش به داخل چوب میپوشش می

ات خود نشان داد که تغییرات شیمیایی در مواد تشکیل دهنده مواد ( در مطالع1386کند. احمد جهان لتیباری )پوشش با چوب را فراهم می
استخراجی در اثر شرایط محیطی نظیر حرارت، و همچنین حرکت این مواد از داخل چوب به سطح آن باعث کم شدن کشش سطحی چوب 

جی یا به عبارت دیگر کاهش مواد توان این گونه نتیجه گرفت که تیمار مواد استخراشود. پس میو به دنبال آن کاهش چسبندگی می
 چربی تاثیر پیرامون  (1390)خسرو  خجسته و غفرانیشود. همچنین این نتایج با مطالعه استخراجی در چوب سبب بهبود چسبندگی می

چرب که جدا کردن مواد استخراجی نشان دادند  به طوریکه آنها .مطابقت داشت پوشش چسبندگی مقاومت بر چرب چوب های سطح زدایی
از سطح چوب های چرب باعث افزایش ترشوندگی سطح می شود و با افزایش ترشوندگی، نفوذ پوشش به داخل حفرات سلولی افزایش پیدا 

  .می کند
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 گیرینتیجه

  خارج کردن مواد استخراجی

به بهبود مقاومت  ها منجرچوب نشان داد که کاهش مواد استخراجی در نمونهمواد استخراجی  خارج کردن بررسی عامل متغیر

با استفاده از حالل استون مورد استخراج قرار گرفتند عملکرد بهتری را در آزمون مقاومت به هایی که در این بین، نمونه شود.چسبندگی می

أثیر مثبتی دهد لذا استون تکه بخش زیادی از مواد استخراجی چوب را مواد آلی تشکیل میاز آنجایی چسبندگی پوشش از خود نشان دادند.

  شود.بر تیمار مواد استخراجی از چوب داشته که منجر به افزایش مقاومت چسبندگی پوشش می

 نوع برش

کند که تفاوت اساسی درون چوب و برون چوب به علت وجود مواد شیمیایی در های گذشته پیرامون ساختار چوب بیان میبررسی

توانند موجب انسداد شوند، میغییرات ظاهری و بهبود مقاومت به پوسیدگی در چوب میدرون چوب است. عالوه بر اینکه این مواد باعث ت

منافذ و مشکالتی در نفوذپذیری نیز باشند. خارج کردن مواد استخراجی که در این مطالعه انجام شد باعث کاهش این مواد در چوب، 

های تیمار شده به دلیل نفوذ بهتر چسب به داخل چوب گی در نمونهافزایش تخلخل و به دنبال آن بهبود نفوذپذیری شد. مقاومت به چسبند

 افزایش یافت. 

 نوع شفاف پوشه

 دارد. نیم پلی استرپوشش  به نسبت بیشتری چسبندگی مقاومت پلی اورتان پوشش که شد مشخص پوشش نوع تاثیربررسی  در

 آن شدن خشک و بوده دو جزئی پوشش نوع یک پوشش، این. دارد شبکه ای ساختاری و بوده آلکید پایه بر پوششی ،پلی اورتان پوشش

 حالت این در که می شود کامل چوب سطح در این پوشش پلیمریزاسیون کننده سخت افزودن با. است کننده سخت ماده افزودن به منوط

 .دارد باالتری مقاومت چسبندگی و نموده برقرار چوب با بهتری ارتباط پوشش این
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